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UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI 
 
zawarta w dniu …………………………. w Opolu pomiędzy: 
 
Wojewódzkim  Szpitalem Specjalistycznym  im. św. Jadwigi  w Opolu 
ul. Wodociągowa  4 ,45-221 Opole , Regon 000294303, NIP  754-18-73-654   
reprezentowanym przez: 
Krzysztofa Nazimka  -  Dyrektora   
zwanym dalej  Wydzierżawiającym 
a 
………………………………………………………………………….. 
(REGON: ………………………….  NIP: ………………………………………..) 
reprezentowanym przez  
…………………………………………….. 
zwanym dalej „Dzierżawcą”  
 
 

§ 1 
1. Wydzierżawiający posiadając w nieodpłatnym użytkowaniu nieruchomości 

stanowiące własność Województwa Opolskiego położone w Opolu przy ul. 
Wodociągowej działki nr 3/8 z mapy 46 obrębu Opole objętej KW nr 37531, działki 
nr 4/1, 4/4, 11/4, 12/4, 9/4,13/4 z mapy 46 obrębu Opole objęte KW nr 100728 w 
związku z  zawartą  umową  na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej wydzierżawi dla dzierżawcy części nieruchomości obejmujące 
pomieszczenia nr 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, korytarz oraz 
szatnię, o całkowitej powierzchni użytkowej  201,37 m2. 

2. Dzierżawione nieruchomości wykorzystywane mogą być przez dzierżawcę 
wyłącznie na cele związane z zawartą umową na świadczenia zdrowotne w 
zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
im. św. Jadwigi. 

3. Wydanie dzierżawionych nieruchomości dla Dzierżawcy nastąpi protokołem 
zdawczo - odbiorczym.  

 
§ 2 

1. Umowę dzierżawy nieruchomości zawiera się na okres od dnia 03.04.2019 r. do 
dnia 02.04.2022 r.  

2. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu na który została zawarta. 
3. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy na świadczenia zdrowotne 

w zakresie diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Wydzierżawiającego. 
4. Rozwiązanie umowy przez Wydzierżawiającego może nastąpić z zachowaniem 

1 miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku podejmowania przez 
dzierżawcę działań w istotny sposób szkodzących wizerunkowi 
Wydzierżawiającego. 

5. Rozwiązanie umowy przez Dzierżawcę może nastąpić z zachowaniem  
1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, gdy Wydzierżawiający dopuszcza się 
rażącego naruszenia postanowień umowy, które powoduje istotne utrudnienia w 
wykonywaniu przez Dzierżawcę usług medycznych w dzierżawionych 
pomieszczeniach. 

6. Umowa dzierżawy może być rozwiązana w trybie natychmiastowym bez 
wypowiedzenia w przypadku 
a. poddzierżawiania przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego, 
b. oddania przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania bez 

zgody Wydzierżawiającego, 
c. używania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z umową, 
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d. jeżeli Wydzierżawiający  dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej 
za trzy pełne okresy płatności. 

 
§ 3 

1. Po wygaśnięciu umowy Dzierżawca obowiązany jest zwrócić Wydzierżawiającemu 
nieruchomość w całości i w stanie niepogorszonym. Stopień zużycia technicznego 
przedmiotu dzierżawy może wynikać jedynie z jego normalnej eksploatacji. 
Wszelkie zmiany, a w szczególności zmiany przeznaczenia dzierżawionych 
pomieszczeń, mogą być dokonywane po uzyskaniu pisemnej zgody 
Wydzierżawiającego. 

2. Zwracane pomieszczenia zostaną odmalowane przez Dzierżawcę w kolorystyce 
uzgodnionej z Wydzierżawiającym.  

3. Przyjęcie nieruchomości od Wydzierżawiającego nastąpi na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego.  

 
 

 
§4 

1. Sposób zagospodarowania przez Dzierżawcę w/w. nieruchomości podlega 
uprzedniemu pisemnemu uzgodnieniu z Wydzierżawiającym.  

2. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo kontroli dzierżawionej nieruchomości w 
zakresie przestrzegania warunków określonych w umowie. 

3. Dzierżawca może wprowadzać zmiany i ulepszenia w dzierżawionej 
nieruchomości tylko za pisemną zgodą Wydzierżawiającego. 

4. Dzierżawcy nie przysługuje prawo do zwrotu nakładów poniesionych w 
dzierżawionych pomieszczeniach. 

 
§ 5 

1. Dzierżawca będzie opłacał miesięczny czynsz dzierżawy w wysokości ………… 
2. Dzierżawca będzie ponosił koszty bieżącego utrzymania w tym remontu i 

konserwacji dzierżawionych pomieszczeń oraz należności za media (energii 
elektrycznej, ogrzewania, koszty zużycia wody, odprowadzania ścieków) zgodnie z 
tabelą opłat stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Czynsz i koszty, o których mowa w §5 pkt.1,2 będą rozliczane comiesięcznie 
poprzez wystawianie faktur z terminem zapłaty 14 dni od dnia wystawienia faktury. 

4. W przypadku nieterminowej realizacji należności, o których mowa wyżej 
Wydzierżawiający naliczy odsetki ustawowe. 

5. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w każdym czasie za zgodą obu stron w 
drodze Aneksu do umowy.  

6. Czynsz będzie waloryzowany raz w roku proporcjonalnie do wzrostu 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanego 
przez prezesa GUS, począwszy od 1 stycznia 2020 roku. 
 

 
§ 6 

1. W przypadku wzrostu cen mediów wymienionych w §5 pkt. 2 Wydzierżawiający 
koryguje wzrost poszczególnych kosztów automatycznie bez konieczności zmiany 
umowy.  

2. Wszelkie opłaty związane z podatkiem od nieruchomości obciążają Dzierżawcę, 
stosownie do powierzchni dzierżawionych  pomieszczeń. 

3. Dzierżawca ponosi wszelkie koszty ubezpieczenia związane z prowadzoną przez 
niego działalnością medyczną.  

 
§ 7 
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1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będą właściwe sądy ze względu na położenie 
nieruchomości. 

 
§ 8 

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 
 
 

§ 9 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
stron. 
 
 

 
 

Dzierżawca:                 Wydzierżawiający: 
 
 
          
 
 
…....................................................                                ...................................................... 

 
 
 
 
 

 
 

 
Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy nieruchomości 

 
 
 

TABELA OPŁAT 
 
 

l.p. OPŁATA 
EKSPLOATACYJNA 

KOSZT (MIESIĘCZNIE) 
 

1 ogrzewanie 4,60 zł / m2 netto (+23% VAT) 
 

2 woda zimna + ścieki ryczałt 1,40 zł/m2 netto (+23% VAT) 
 

3 woda ciepła + ścieki ryczałt 1,83 zł/m2 netto (+23% VAT) 
 

4 energia elektryczna Według liczników 
 

 RAZEM: 7,83 zł netto x 201,37  m2 = 1 576,73 zł netto (+ 
23% VAT) 
 

 


